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 تقديم

ر  زفتره زالث  ،الثلافُتو ألاهثروبىلىحُا الاحخماغُت وًلّسم مذبر البحث في الخاٍض

ًالىلف ألاّوٌ مً اللطن  دالٌفي الجعاةط آزاضها و  خُفتّص م بـ "الى املىػ ًمثل  ."الػـٍط

ها اتمىهىغجمحىض زماهُت ملاالث غلمُت  هداللكّسمذ هصا املىخىج حلُلت ًىم زضاس ي 

 ٌ غخين ب َلاِزضةال الّصخافت حى
ّ
تالػطبُت والفطوؼُت الل وأدطي  أزىاء الفترة الاػخػماٍض

ىُت  جميزث بالسوض الصي لػبخه ط الًى  في فطوؼا أزىاء حطب الخحٍط

ت للّص  ىإلاضهاكاث ألاولغلى جحسًس هصا الُىم السضاس ي هىّب ا خافت الجعاةٍط

الاؿيالُت الومىُت التي أحاب  ٌطحج .املىاوةت واهدـاضها حتى بين ألاوػاي اليىلىهُالُت

غنها ول مـاضن بىاء غلى ملاضبخه الخاكت، مجمىغت مً الدؼاؤالث ألاولُت : هل حؼاغس 

ر ؟ الّص  هل ًمىً لها أن جيىن حّطة، حُازًت أو خافت في هخابت )أو ئغازة ( هخابت الخاٍض

ل هظام
ّ
لـ ّدد منهج مح ًىحس هل ،في هصه الخالت مؼدـطي؟ ػخػماضي ا مىهىغُت في ظ

املجخمؼ الجعاةطي هصه  ؟ هُف اػخلبلوجثمين اػهامها وزوضها "كطاءة" هصه الّصخافت 

  لالجلاٌ وهُف جفاغل مػها؟الىػُلت الجسًسة 

سة  يناملـترهكطاءة  هظطا للبػس العمني  .كطاءة املإضخ لِؼذ بالخأهُس هفؼهاو في حٍط

، بل حؼاؤالث جذخلف غً مىكف ،ألادير اهصل الصي جخمّيز به ملاضبخه للمىخىب الصخفي،

ط مسًط  حؼاؤالث   .الػازي  ب الصخفي أو اللاض  أو الخحٍط

رهى لِؽ املللىز ًبػا  ً الخاٍض لىخابت  املسض  حػخبر  لىًو  ،خفالّص  مً دالٌ جسٍو

ر اث و ، في ملسمت "زلُل حطاةس هصا اللسز، في 7711مىص أوضزها، للس . الخاٍض وـٍط

ني املػّس  ،1"(7711-7381زوضٍاث الجعاةط )و  ت لألضؿُف الًى ت املطهٍع مً كبل املسًٍط

 : أّن واملىحه للباحثين، 

خي الطاهً ًظهط ؿِئا فـِئا" ر املػاكط أّن  ،البحث الخاٍض ال ًمىىه الاػخغىاء غً  ،الخاٍض

ت اهدـاضها  ، مهما وانالّصخافت تزضاػ ىُت، حهٍى و محلُت( أو جذلّلها أ)ًو

ت أو اكخلازًت)ػُاػُت،  السضاػاث الجامػُت، منها ما  فالػسًس مً .هوالُت(، ئدباٍض

ًُ الخحوير، مطحلت منها مً هى في و  هىكف َبْرِه
ُ
 غلُه ًمىً اللٌى أّن و غلى شلً،  ج

ر )أو ئغازة هخابخه(في السوضٍاث بلفت غامت، أكبحذ أزواث زغم زمُىت  ، هخابت الخاٍض

ر و  غالوة غلى أن هصه  .املىهىغطافُتللسضاػاث ط مهصلً ألا ، طاهًالباألدم الخاٍض

                                                           
1
 Répertoire des Journaux, Bulletins et Revues en Algérie (1830-1975). 
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الـهازاث و جحفظ آزاض ألاحسار  بمذخلف أكىافه فانهالألضؿُف مىّملت امليـىضاث   

 حخماغُتالا و كخلازًتالاو ؼُاػُتالول حىاهب الخُاة الُىمُت :  ًالذاملذخلفت التي 

 .2"ثلافُتالسًمغطافُت و الو حلاةُت وإلا 

 أّن  أحس املؼاهمين في هصا الُىم السضاس ي، ظهير ئحسازنواهذ داللت أًوا جلً 

 : الصخافت أوضز

  "  الخجعةُتامللاضبت  بسٌ الصي ٌػني بامللاضبت الـاملتللمإضخ  امّهم   املسض   حػخبر "

لت خومىجىمً أًوا هصه ألاهمُت فُما ج ٍط باإلهافت ئلى ها غطهه مً أدباض ًو

تي ؿملذ دالٌ السضاػاث ال، مً ئلى ّحس الجعمغنها. ًدبّين  ثألادباض املؼيى 

وطوضي ال مًلصا  ،لِؼذ حّطة وال مىهىغُت الّصخافت أّن  مً السوضٍاث، اغسز

لها بىحه داقو بيـأتها،  أّوال الاهخمام املإضخ غلى وبالخالي  ،جىظَػها وملازض جمٍى

 أهبر مً حػامله مؼ وزُلت أضؿُفُت هبير ، صض حأن ًخػامل مػها ب

ً و ألالىانو ادخُاض الخطوفو  الادطاج جلىُاثالخاضجي  الىلس ًجب أن ٌـمل  الػىاٍو

ً الفطغُت و   تفحغلى ًمين أو غلى ٌؼاض اللومىاكػها ئن واهذ  اللىض و الػىاٍو

ً الطةِؼُت  وفي اللفحت ألاولى.entre filets امللخٌفاث...و   الباضظة وامللاالثالػىاٍو

سة، شلً أن غسة ضمىظ ئًحاةُت حخىاةه ال إلادطاج وهصلً   الغاًت مًلها كلت بذٍ الجٍط

غً بلطف الىظط ف اللاضب اهدباه  ؿّس  اللفحت ألاولى وبسضحت أكل اللفحت الاديرة

ت،   أن هصه الخلىُاث مً ؿأن الاغخباضاث الخجاٍض
ّ
ٌ ط جإز

ّ
لت فيبـيل فػا ػخلباٌ ا ًٍط

 املؼطبت بغطن اؿاغتها  أواملىلىلت  لمػلىمتاللاضب ل

ازة غلى املفطزاث املؼخذسمت وباألدّم   أن ،جحلُل املومىن  ًمىً ،جىطاضهاوجيرة ٍظ

لت لهصا املذلّ  ألاػٌط غسز ألاغمسة أو  احدؼابحػنى ب التي ىمُتاللاضبت ٌػخمس غلى امل

جأزير ول  جحسًس فياملإضخ  ـطعٌهصا الػمل السكُم، مً هتهاء الا بػس و  ،املىهىع أو شان

ّطائها....شخلُت  مالمحو ئؿػاغها  و جىظَػها و زوضٍت وفم سخبها 
ُ
 ك

. اهٌالكا مً البػس الىطوهىلىجي وضغبت الىخابهصا  مإلفى َب أغلى مثل هصا الػمل زَ 

 في ئبطاظ بساًاث الصخافت ألاهلُت أو الػطبُت وما اغترهها مً مـاول، حاولذ منهم

 خف التي واهذ ما هي الّص :  إلاحابت غلى ألاػئلت الخالُتىلىض ًهاػت ػُاضي و 
ُ
 ج

ُ
في ْلَطأ

، ًلطأ الجطاةس بالخحسًسوان مً ؟  7781ئلى غاًت  77نهاًت اللطن الاكلُم اللؼىٌُني 

                                                           
2 Direction centrale des Archives Nationales, Répertoire des Journaux, Bulletins et Revues parus en 
Algérie (1830-1975), Alger, 1977, p. 1. 
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س، أو دفُت غبر وػاةل أدطي واهذ الػطبُت التي  هُف حاولذ ؟ جلل ئلى الجعاةط غبر البًر

ت مّطاث غسًسة  : "ئشا باللٌى جذخم و  ؟ الّصخافتجىظَؼ هصه اغتران إلازاضة الاػخػماٍض

لُت  97وان كاهىن  ت  7337حٍى م ِبحٍط
ّ
ا في الجعاةط، ف الّصخافتاملخػل ان مٌّبلا هظٍط

ضغم )مىؼ وحجع(".  هليّ كمؼ مماضػت هظام مطاكبت مـّسزة، بل  ًّ في ػإلازاضة لم جخاون 

مً الىاحب الػلمي جحسًسه بيل وان ثلافي والؼُاس ي الو ي الاحخماع الىاكؼهصا زبىث 

 .زكت

ت التي دوػذ ضغم أن شلً ًذالف كىاهُنها،  اهٌطث الؼلٌاث الاػخػماٍض

ت، لاملتزاًسة للوغىي املٌلبُت  ُالز ووـط صخافت أهلُت بم الؼماحلىذبت الجعاةٍط

سة "الخم ًالحظ محمس غالم  .بالفطوؼُت والػطبُت و 7777) "يلىهطاوافي زضاػخه لجٍط

لمجخمؼ الخمّسن املخىامي ل مطحػه، بل شلً لم ًىً مً كبُل اللسفت أّن  (7779

دّلم  لمذبرزفتر ل)واهذ مىهىع زضاػت أّوٌ  مثلفتوحىز هذبت  باألدّم و   الجعاةطي 

 حٌى الىىازي  (7711ئلى  7331في الجعاةط مً  املثلفين واملىاهلين لللّطاء 
ّ

بسأث جلخف

  . الثلافُت

أي ألافياض  – الّصخافت اهدـاض التي وحسث بين جلً الىذبت وغملُتالػالكت  ًهفثبدذ لس

ا  - ُّ غبر اللطاءة الجماغُت املخبىغت بىلاؿاث هظط  غخين لػسز ألام
ّ
 .الفترة في جلًين في الل

 جفػُل االىعي و خافت في وـط ي للّص ٍازط ًخجلى ئشن السوض ال
ّ
م ليـاي الؼُاس ي املىظ

ت  ًُلتحعاب وـأة ألا في كىضة خجلى ػِالصي   .امللبلتالػـٍط

اللازضة في املـطق الػطبي، في جىوؽ  الّصخافتاهدـاض اللىضكى، جدّبؼ محمس 

هصه امللاضبت  مىىخه .7711و  7791ما بين  في الفترة املمخسة واملغطب زادل الجعاةط 

ألاولى  غلى الفىط الاكالحي في بساًاجه الّصخافت اثجأزير لى غ ، مً الىكىفألاولُت

ت باألدّم 
ّ
ٌها و التي  "الـهاب"  غبر ئغازة وـط امللاالث واملذخلطاث في مجل

ّ
ؿطف أوـ

  بً بازٌؽ.اغليها الـُر 

الخطاػت   املـطكُت واملغاضبُت اغترهخه خافتاهدـاض الّص  محمس اللىضكى أّن ٍإهس و 

ين  أحبر مّمازاضة اليىلىهُالُت إلا مللالح  ـسًسجيناملطاكبت الو  اللجىء ئلى اللطاء الجعاةٍط

ً املحظىضةئلى ؿتى الخُل  ًَ بصلً الكخىاء الػىاٍو
ٍِ الع غلى محخىاها في  ضغبتهم، ُمْبِرِظ الًا

هصه زالالث غلى وحىز غالكاث بين بلسان املغطب واملـطق واػخمطاض الخىاكل الفىطي 

ت في هصه البلسان. باإلهافت ئلى اهدـاض الّص تٍبُنها ضغم الػطاكُل الازاض   ،خافت الجعاةٍط

 . ت في الجعاةطٌلب اللىمُت الاػالمُهى بالٌبؼ الاػالم و م كىي، ـترنمكاػم هىان 
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ع ظهير ئحسازن أما
ّ
 الّصخافتً في ًسالؼُاػت و ال" تاملىػىم ملالخهفي  فللس ضه

ت كبل  غلىا مً كبل ػىاء جّم الخػبير غنها بُنهما  الىزُلت الػالكتجلً غلى  "7711الجعاةٍط

سة خف هالّص  بػى سة "الفاضوق"غمسا  غنها املغفل وأ، "إلاػالم"جٍط  مً ًطف حٍط

 .لػمط بً كسوض 

ذُت، جىحي أن الّص  خُفت وما أزاضجه مً هلاؾ واهذ جسغى ئن الظطفُت الخاٍض

ين املؼلمين ئلى غسم مماضػت الؼُاػت سة  الجعاةٍط وهصا بالفػل ما واهذ جسغى ئلُه حٍط

ػُاػت الخجىِؽ. فػسم مماضػت الؼُاػت، هى مً  الخّم الىهطاوي التي ضفوذ وحاضبذ

 وحهت أدطي زغىة ئلى مماضػتها ولىً بأػلىب مغاًط ومدؼتر.

تال الّصخافتفاًمت العهطاء كش ّي مجاٌ البحث ئلى  وّػػذ مً حهتها الىاًلت  جعاةٍط

غت الػطبُت مىص ظهىضها
ّ
 مػخبرة في هفؽ الىكذ ،وجٌّىضهاألاػاػُت  هادلاةل مبرظة بالل

، مً اهخمامها باألدباضخػالُم الجلسًم حهاث هظط و بٌطح تهخّم أهثر  الّصخافت هصه أّن 

 .وأّن ُبُطوُظَها ػاهم ؿِئا فـِئا في وـط الىعي الؼُاس ي والّسفاع غً الهّىٍت املؼلمت

غىي،  َػَىِسَهابحىم ًبُػتها و و 
ّ
ت الىاًلت باللغت الػطبُتالّص  أظعجذالل  خافت الجعاةٍط

 الاكالحاث التي حاء بها ضغماليىلىهُالي ألّن اللغت الػطبُت اغخبرث لغت أحىبُت. الىظام 

حؼبب اػخمطاض الطكابت غليها في لم حـهس الؼاحت وـأث صخُفت ًىمُت و ، 7711كاهىن 

ؼ لل ًمً ػسًس الادخفاء الؼَط لم ًىخب البلاء ئال لثالزت  ،ٌاػبُل املثفػلى  .الػىاٍو

ً دالٌ   .ؿهسث جٌّىضا في ًطح املؼألت التي 7711ئلى  7711الفترة املمخّسة ما بين غىاٍو

امللاومت  ولى أزىاءها غهس دالٌ هصه املطحلت بفترة اهخلالُت املجخمؼ الجعاةطي مّط 

ذ  املؼلخت
ّ
اليـاي التي واهبها وهؼ أػؽ  مطحلت الىواٌ الؼُاس ي املىظموحل

ً هذبت مً امل مثلفين و باملىاظاة مؼ وحىز خفي واهدـاضه الّص  افىٍط  ػُلىمىن ضوٍس 

، فخبّين ئشن أّن حلل زلافي وػُاس ي حسًسذلم ب ،لىهُالُتى ، ضغم الػطاكُل اليضوٍسا

الثلافت الخٌُت ئلى الـفهُت املّساح  زلافت مًلالهخلاٌ  لتالىػُلت املفوّ  هي الّصخافت

لِؽ  صاوه ،املإػؽو املبني  الهازف، خفيالّص  مً الخٌاب الىمٌي ئلى امللاٌو ، املسّوهت

 خجامل للوماةطمط الهّين باليؼبت باأل 
ّ
سة فأضخذ في الخلالُس.  ضص في هصه الخالت الجٍط

في مؼخػمطة ملحاولت الىلىج ئلى الػلطهت الىػاةل ألادطي وػُلت فّػالت، مً بين 

ًاللطن الػمٌلؼ  اػدٌُاهُت  ، ـٍط

في ملاًػاث الجعاةط غطفذ ضواحا هبيرا  التي خاكتال خهًبػا وان للمحخل صخاف

كُاغت وفبرهت وجىحُه الطأي الػام ألاوضبي. فالى في مذ مىص أمس بػُس هاػ الثالزت،

ىحىز في ول ميان، ظهطث ًىمُت أدطي بـيل ؿبه مفاج،، هي حاهب ) لُيى زوضان( امل



 تقديم

23 

ت  ببلُيان (. جدبؼ فإاز كىفي آزاضها وجٌىضها واملـاول الازاٍض  .التي اغترهتها)أوضان ٍض

سة أهثر جفخحافطغم أن  ت ٌاث لالؼظعجذ وجىىغا في ًطحها، ئال أنها أ الجٍط ئلى الازاٍض

سة  أن كىفي فإاز حؼاءٌزضحت  ببلُيان (   : "هل ٌـيل وحىز حٍط دٌطا )أوضان ٍض

  ؟" ز هظامهمهّس ت ئلى زضحت أنهاباليؼبت لسغاة اللاهىن الىهعي الاػخػماضي 

سة، مًمىكف املجخمؼ الجعاةطي  مطاغاةًجب مً حهت أدطي،   9أّن وػلم  هصه الجٍط

ومؼ  ،كبُل الخطب الػاملُت الثاهُتاللطاءة والىخابت  فلٍ مً املجىّسًً واهىا ًخلىىن  %

 لىهُالُت املحلُتى إلازاضة الي فطزًا وحماغُا لسضحت أّن  جخّم خُفت الّص ٌالػت م ذشلً واه

 : الخاليوملاله  الساضغًذخم  .باملىازاةاللطاءة الجماغُت والبُؼ مىػذ 

 " أوـٌت ػُاػُتهي بمثابت ، تهالطاءوالؼعي ل تهاوكطاء خُفتإلاهجاظ الُىمي للّص  "

زون  في الخين جلخلفه خافتالّص فاّن ئشا ما حسر فػل دٌير هّع أضوان املؼخػمطة، 

ىحههاأن ج لىؼ الطأي  لجأ ئلى حجج واهُت للسفاع غً الىظام املالي الصي ًمىلها ٍو ٍو

ه 7711ماي  3بمىاػبت ىاز زابذ ًُىضح ضهىان غ الػام ألاوضوبي امللُم في الجعاةط.
ّ
 أه

املطجىبت هّس الاوؼاهُت، أدطحذ الػسًسة حجم املجاظض والجطاةم  مً طغمغلى ال

ألامُاض، وامللِـُاث،  و، Achiary أهُاضي أهسضي  مذالبها للسفاع غًالفطوؼُت  الّصخافت

ت. و   اليىلىن وهلابت الـًط

 غً  خافتهصه الّص 
ّ
جلّمح ئليها بػباضة زدلذ التي ػٌُف،  هجماثال جخحسر ئال

ر:  ط محطفت "،"أحسار الـطق اللؼىٌُنيالخاٍض
ّ
الخطهت وحىز  ومحخلطة ئلى حّس الخىى

ىُت ت الًى هحى خافت الطأي الػام هصه الّص كطفذ  ،وهأن ؿِئا لم ًحسر الجعاةٍط

ت الاكالحاث املمحاضبت   . 4411ماضغ  7حدـمت التي حاءث بها أمٍط

خافت، هى همان اػخمطاض الىظام اليىلىهُالي الغاًت املىٌلُت مً وحىز هصه الّص  ئن

صخافت فطوؼُت  هي فػله. فهل ةوضزّ مً آالث جحّطهه آلُت مالظم له و التي هي حعء 

ت ومؼخػمطة ؟ ضغم بػى الاػخثىاءاث، فان الىكف  بالجعاةط أم صخافت اػخػماٍض

ِضَواِةُت ئلى حّس أّن  ،7798لىهُالي مىص ى في الىظام الي ، وهصا حلي مالءمت هثر ألاألادير هى 

 .واحسة : تالىهػُت في حمل ادخلطثيهىزًت مً كؼىٌُىت وبسون زضاػت زكُلت 

ُضِغِه الثماهُت الخيىمت، اللىاغت، املاٌ  ال ئهي  الىذبت العضاغُت ما"
ْ
أدٌبىي ًمؼً بأش

 .3"الّصخافتو 

                                                           
3 Heller, M (1923), « la Mer rouge », p. 266, cité par Dejeux, J. (1990), Cahiers du GREMANO, n° 7, 
Paris, p. 57. 
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أّنهم وكػىا .، ؼىزاءالكسام ألا بػى أزضن الاػخلالٌ، س مطوض غسة غلىز غًبػ

لىا ئغالمُا مً ًطف مً؟ مً
ّ
ىا و ظل

ّ
ًطف غسة حهاث مً  ضخُت دسغت وأنهم اػخغل

 همفانولخبرةت شمتهم، بُنها وػاةل إلاغالم املذخلفت وان للصخافت فيها السوض ألاهبر. 

ت الخىم حعء مً خافت اليىلىهُالُت وأباًطتها، ػلبهم وكىغهم جحذ جأزير الّص  حٍط

 مؼإولُاتهم واملت.، ولىً جبلى والخلّطف

 ؿمىلي ومغلم. هظام أهه أزبدذخافت، ىهُالي مً دالٌ الّص لئن ججلُاث الىظام اليى 

ين الخىاض  ظّل فطغم بػى الخٌّىضاث هىا وهىان التي ال جياز جلمؽ،  )بين الجعاةٍط

ًّ هصا الخىاكىًلم ف .حىاض الٌطؿانوػلٌاث الاحخالٌ(  لُلت أّوٌ هىفمبر ئال  ،ف

ئلى زضحت أهه ظغعع همير غسز هبير مً  غىُفا لىحف امللابا فػل ضزّ وان .7711

زعى ئلى الػلُان ومنهم مً وكف مىكفا  هم مًمنهم مً هّسز بالخػصًب، ومناملؼُحُين 

حػطهذ  مثل الطهبان اللبرالُين.)ججاه الخطب التي داهتها فطوؼا في الجعاةط( مػاضها 

: )جُمىاهُاج ما وه وازّ شاث الالججاه اململُىت اللىضكى بالخحلُل لسوضٍخين مؼُحُخين 

دُان ( وفطاوؽ وازىلًُ( أؿطف غليهما وازىلُىُين م جلُسوا بخػالُم  ىاهلين ػُاػُينهٍط

غُت ى بدٍ جمثله أػ. املوازّ  جبرظ ملُىت اللىضكى دٌي السوضٍخين الىىِؼت.

ت وحـطحها )للطائها(.امى ُج ط الجعاةٍط اهدؼاب هُاج...التي جخفهم أػباب اهسالع حطب الخحٍط

لىظام لمىاهوت  ( حػلها جخذص مىاكفالفاؿُت في فطوؼاللملاومت )هّس السوضٍت هصه 

ججاهلذ ألاػباب ،  أما زوضٍت فطوؼا اليازىلُىُت ، املػطوفت باججاهها املحافظتاليىلىهُالي. 

ط( التي أزث ئلى املصهبي والثلافي هلؼام . حػّبر السوضٍخان غً الا وأزاهتها )اهسالع حطب الخحٍط

ا وؿسًس حاز اهلاؿ التي أزاضثالخػصًب  "مؼألتجفاكم بؼببالصي ام اليازىلُيي لطأي الػل

لذ . هصه املؼألت، ػىىاث الخطب الؼبؼ ًُلت الخعن 
ّ
أظمت  ئلى حّس هبير،هي التي ؿي

   ما دللذ ئلُه ملُىت اللىضكى. ". هصا هفؼُت شاث أبػاز ػُاػُت وزًيُت وأدالكُت

هُف ًمىً لخحلُل جىىغها البّين ضغم و ، بـيل واضح الخاالثهصه زضاػت  ثبذج

ا حمُػها، الّصخافت ا ، أن ًيىن مثمط   ال ًسضجفىُف  .مً حُث السضوغ و الػبروزٍط

ذُت)مىهىع الصخافت (   ؟ في السضاػاث الخاٍض
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